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Editorial. La început de an (VII)

 

„Să trăieşti în pace, şi pacea să 
fie cu casa ta şi cu tot ce este al  
tău” !                   I Samuel 25 : 6

din lucrurile dinăuntru, şi atunci toate vă vor fi  
curate. 42 Dar vai de voi, fariseilor ! Pentru că 
voi daţi zeciuială din izmă, din rută şi din toate  
zarzavaturile,  şi  daţi  uitării  dreptatea  şi  
dragostea de Dumnezeu : pe acestea trebuia să  
le  faceţi,  şi  pe  celelalte  să  nu  le  lăsaţi  
nefăcute !  43  Vai de voi, fariseilor! Pentru că  
voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi şi  
vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe  
!  44 Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici !  
Pentru că voi sunteţi ca mormintele care nu se 
văd şi peste care oamenii umblă fără să ştie.”  
45 Unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul şi  
I-a zis : „Învăţătorule, spunând aceste lucruri  
ne  ocărăşti  şi  pe  noi.”  46 „Vai  şi  de  voi,  
învăţători  ai  Legii”,  a  răspuns Isus.  „Pentru 
că  voi  puneţi  pe  spinarea  oamenilor  sarcini  
grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din 
degetele voastre nu vă atingeţi de ele.  47 Vai  
de  voi  !  Pentru  că  voi  zidiţi  mormintele  
prorocilor pe care i-au ucis părinţii voştri.  48 
Prin aceasta mărturisiţi că încuviinţaţi faptele  
părinţilor voştri ; căci ei au ucis pe proroci, iar  
voi  le  zidiţi  mormintele.  49 De  aceea 
Înţelepciunea  lui  Dumnezeu  a  zis  :  „Le  voi  
trimite proroci şi apostoli ; pe unii din ei îi vor  
ucide, iar pe alţii  îi  vor prigoni,  50 ca să se  
ceară  de  la  acest  neam  sângele  tuturor  
prorocilor, care a fost vărsat de la întemeierea  
lumii  :  51 de  la  sângele  lui  Abel  până  la  
sângele lui Zaharia, ucis între altar şi Templu;  
da, vă spun, se va cere de la neamul acesta ! 52 
Vai de voi, învăţători ai Legii ! Pentru că voi  
aţi pus mâna pe cheia ... (Continuarea în nr. viitor)

             

Să citim Biblia împreună
EVANGHELIA DUPĂ LUCA

CAPITOLUL 11
Minunea cu Iona

32 Bărbaţii  din  Ninive  se  vor  scula,  în  ziua  
judecăţii,  alături  de  neamul  acesta  şi-l  vor  
osândi,  pentru  că  ei  s-au  pocăit  la  
propovăduirea lui  Iona ; şi  iată  că aici  este  
Unul mai mare decât Iona.

Lumina
33  Nimeni  n-aprinde  o  lumină,  ca  s-o  pună 
într-un loc ascuns sau sub baniţă ; ci o pune  
într-un sfeşnic, pentru ca cei ce intră să vadă  
lumina.  34 Ochiul  este  lumina  trupului  tău.  
Dacă  ochiul  tău  este  sănătos,  tot  trupul  tău 
este plin de lumină; dar dacă ochiul tău este  
rău,  trupul  tău  este  plin  de  întuneric.  35 Ia  
seama, dar, ca lumina care este în tine să nu  
fie  întuneric.  36  Aşa că,  dacă  tot  trupul  tău 
este  plin  de  lumină,  fără să aibă vreo parte 
întunecată,  va  fi  în  totul  plin  de  lumină,  
întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă  
cu lumina ei mare.” 

Mustrarea cărturarilor şi Fariseilor 
37 Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a rugat  
să prânzească la el. El a intrat şi a şezut la  
masă. 38 Fariseul a văzut cu mirare că Isus nu  
Se spălase înainte de prânz. 39 Dar Domnul i-
a zis : „Voi, fariseii, curăţaţi partea de afară a  
paharului şi a blidului, dar lăuntrul vostru este  
plin de jefuire şi de răutate. 40 Nebunilor, oare 
Acela care a făcut partea de afară n-a făcut şi  
pe cea dinăuntru ? 41 Daţi mai bine milostenie

6. Evlavia
Evlavia este a şasea caracteristică a unui creştin. În cartea II Timotei 3 : 1 – 5, 

apostolul Pavel îi scria lui Timotei : „Să ştii că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci  
oamenii  vor  fi  iubitori  de  sine,  … fără  evlavie,  fără  dragoste  firească,  neînduplecaţi,  
clevetitori, neînfrânaţi, neîmblânziţi, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfaţi ;  
iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu ; având doar o formă de evlavie,  
dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia”.

„ … având doar o formă …”. Din gr. morphōsin, (gr. morphoó „a face, a modela, 
a matriţa, a forma”). Cuvântul acesta este folosit în Biblie doar aici şi în Romani 2 : 
20, („îndreptarul”).

Cuvântul formă are două înţelesuri : a) formă, schiţă, contur, plan ; b) asemănare, 
înfăţişare, simulacru. În DEX acest  cuvânt este explicat astfel :  „Aparenţă înşelătoare ; 
acţiune simulată ; obiect care dă o falsă impresie a realităţii”. În limba latină, de unde avem 
acest cuvânt, el are înţelesul de : „asemănare; chip, imagine, portret ; aparenţă, închipuire, 
iluzie”.

„ … de evlavie dar tăgăduindu-i puterea”. A tăgădui, [gr. ērnēmenoi], cuvântul 
este folosit numai aici, în tot Noul Testament. Provine din arneomai şi înseamnă : „a nega, 
a renega, a denega, (lat. denego : „a tăgădui cu tărie, a refuza, a nega”] ; un exemplu foarte 
clar de-un asemenea comportament, îl avem atunci când Petru a tăgăduit că L-ar cunoaşte 
pe Domnul Isus …

„Depărtează-te ...” [gr. apotrepou, este folosit numai aici în N.T. : „a evita, a ocoli, 
a se feri”] de oamenii aceştia”. Putem sintetiza cele spuse astfel. Cei care afişează o formă 
de evlavie, doar dau impresia că sunt credincioşi. 
              Evlavie înseamnă : a merge drept la ţintă ! Ţinta vieţii creştinului real este Isus şi 
asemănarea cu El ! Cei care neagă puterea Lui Isus, deşi se declară creştini, trebuie să fie 
evitaţi. Ei nu au de fapt o trăire reală … doar se prefac ! Apostolul Pavel scria că există 
oameni care nu au evlavie deloc, dar mai sunt şi oameni care au doar o evlavie aparentă. 
De ex. evlavia de duminică ! Un exemplu care poate fi dat este în I Împăraţi 14 : 1 – 6 :



 
 

Pentru copii şi oameni mari !               Rubrica sufletului nemântuit 

 

 

           Versetul de aur al Bibliei                     Din cartea Boli evitabile

Într-o  zi,  un băieţel  putea  fi  auzit  vorbind cu 
sine însuşi în timp ce mergea cu paşi mari prin 
curtea din spate, purtând o şapcă de baseball 
şi  ducând  în  mână  o  minge  şi  o  bâtă  de 
baseball. „Sunt cel mai tare jucător de baseball 
din lume”, spunea el mândru. 
Apoi  zvârli  mingea  în  aer,  lovi  şi  rată. 
Neînfricat,  ridică mingea de jos,  o  aruncă în 
aer şi spuse din nou, „Sunt cel mai tare jucător 
al tuturor timpurilor !” 
Lovi mingea din nou şi rată iarăşi. Se opri un 
moment şi examină cu atenţie bâta şi mingea. 
Apoi,  încă  odată  aruncă  mingea  în  aer  şi 
spuse, „Sunt cel mai tare jucător care a existat 
vreodată”. Balansă bâta cu putere şi din nou 
dădu pe lângă minge. „Mamăăă..!” exclamă el. 
„Sunt cel mai bun aruncător de mingi !”  (Sursa 
: Supă de pui pentru suflet, de Jack Canfield şi 
Mark  Victor  Hansen,  Editura  Amaltea; 
Bucureşti 1998) În Proverbe 15 : 15 scrie că : 
„Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel  
cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat”. 

Aş fi schimbat lumea
Următoarele cuvinte sunt scrise pe mormântul 
unui  episcop  anglican  aflat  în  Criptele  de  la 
Abaţia Westminster : „Când eram tânăr şi liber, 
şi  imaginaţia  mea  nu  avea  limite,  visam  să 
schimb lumea. Pe măsură ce îmbătrâneam şi 
deveneam  mai  înţelept,  am  descoperit  că 
lumea  nu  vrea  să  se  schimbe,  aşa  că  am 
hotărât să privesc mai puţin departe, şi anume 
să-mi schimb doar ţara. Dar şi ea părea să fie 
de  neclintit.  În  amurgul  vieţii,  într-o  ultimă 
încercare disperată, am încercat să-mi schimb 
doar familia, pe cei apropiaţi mie, dar, vai, nici 
ei nu au vrut asta. Iar acum, când zac pe patul 
de  moarte,  îmi  dau  seama că  Dacă  m-aş  fi  
schimbat pe mine mai întâi,  atunci  prin acest 
exemplu mi-aş fi schimbat familia.
Încurajat şi însufleţit de ei, aş fi găsit putere să-
mi fac ţara mai bună şi, cine ştie, poate chiar 
aş fi schimbat lumea”.  În Biblie găsim scris că 
omul  nu  se  poate  schimba prin  puterea  lui  : 
„Dumnezeu va auzi şi-i va smeri, El, care, din  
veşnicie, stă pe scaunul Lui de domnie. – Căci  
în ei nu este nicio nădejde de schimbare şi nu 
se tem de Dumnezeu”. (Psalmul 55 : 19) Iacov 
(capitolul 1 : 17) scria că : „ ...  orice ni se dă 
bun  şi  orice  dar  desăvârşit  este  de  sus,  
coborându-se de la Tatăl luminilor, în care nu 
este  nici  schimbare,  nici  umbră  de  mutare”. 
Doar  Isus  mă  poate  schimba şi  cu  El  am şi 
garanţia că pot să rămân al Lui pentru veşnicie.

Cum pot fi mântuit ?
1. Nu există  om fără  păcat  :  „Căci  toţi au 
păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”. 
(Romani 3 : 23) 2.  Pentru un singur păcat, 
omul este / va fi condamnat : „Fiindcă plata 
păcatului este moartea ...”.  3. Mântuirea este 
posibilă  numai  prin  Isus :  „  ...  darul  fără  
plată  al  lui  Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în  
Isus Hristos,  Domnul  nostru”.  (Romani  6:23) 
„Doamne Isuse, vino te rog şi în viaţa mea !”

            În vremea aceea, s-a îmbolnăvit Abiia, fiul lui Ieroboam. Şi Ieroboam a zis nevestei  
sale  :  „Scoală-te,  te  rog,  şi  schimbă-ţi  hainele,  ca  să  nu  se  ştie  că  eşti  nevasta  lui  
Ieroboam, şi  du-te  la  Silo.  Iată  că acolo  este  Ahia,  prorocul  ;  el  mi-a spus  că voi  fi  
împăratul poporului acestuia.

Ia cu tine zece pâini, turte şi un vas cu miere şi intră la el: el îţi va spune ce va fi  
cu copilul.” Nevasta lui Ieroboam a făcut aşa ; s-a sculat, s-a dus la Silo şi a intrat în  
casa lui Ahia.

Ahia nu mai putea să vadă, căci ochii i se întunecaseră de bătrâneţe. Domnul  
spusese lui Ahia : „Nevasta lui Ieroboam are să vină să te întrebe de fiul ei, pentru că este  
bolnav. Să vorbeşti aşa şi aşa. Ea, când va veni, se va da drept alta.”

Când a auzit Ahia vuietul paşilor ei, în clipa când intra pe uşă, a zis : „Intră  
nevasta lui Ieroboam ; pentru ce vrei să te dai drept alta ? Sunt însărcinat să-ţi vestesc  
lucruri aspre”. Omul credincios este evlavios. Această caracteristică a vieţii este înscrisă în 
ADN-ul vieţii de creştin. Dumnezeu îi dă puterea de-a se arăta aşa cum este în realitate. 
             Nu se preface (doar la Biserică) că este sfânt, pentru a obţine ceva de la Dumnezeu 
şi nici nu apelează la Dumnezeu numai atunci când are probleme. La Tatăl din Ceruri, poţi 
să-I vorbeşti şi când eşti bucuros ...                           (Continuare în numărul viitor)

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu,  

pentru ca oricine crede în El să nu piară,  
ci să aibă viaţa veşnică”. 

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

Dicţionar de cuvinte, expresii, citate celebre  
Cal de poştă (sau de olac) – Pe vremea diligenţelor, 
caii  de  poştă  străbăteau  drumuri  lungi  şi 
anevoioase. De aceea, calul de poştă – sau de olac, 
cum i se mai spunea pe atunci – ajunsese termen de 
comparaţie pentru oamenii istoviţi de muncă şi de 
alergătură. „Am obosit ca un cal de poştă ce nu-şi 
are  tainul  la  vreme”  -  scrie  Alecsandri.  Astăzi, 
poştalioanele  şi  olacii  au  dispărut  de  mult. 
Comparaţia  s-a  păstrat  însă  pentru  cineva  care  e 
întrebuinţat la toate, aleargă mult de colo până colo, 
fiind trimis în toate părţile.

2. Dovadă împotriva mândriei şi prejudecăţii
În fiecare dimineaţă intrau în morgă medicii şi 
studenţii  în  medicină  pentru  a  executa 
autopsiile.  După  aceea,  fără  să-şi  cureţe 
mâinile, medicii şi alaiul de studenţi, treceau în 
saloanele  de  maternitate  pentru  examenul 
ginecologic al pacientelor. Pe atunci nu existau 
mănuşi de cauciuc. La începutul anului 1840, 
deci ceva mai mult decât 100 de ani, un tânăr 
medic  pe  nume Ignaz  Semmelweis  a  luat  în 
primire unul din saloanele de obstetrică.  El a 
observat  că  în  general  femeile  care  erau 
examinate  de  profesori  şi  studenţi,  se 
îmbolnăveau şi mureau. După ce timp de trei 
ani  a  observat  această  situaţie  cumplită,  el  a 
stabilit o regulă pentru salonul său, ca oricare 
medic şi student care a luat parte la autopsii să-
şi  spele  cu  grije  mâinile  mai  înainte  de  a 
examina pacientele din maternitate.  (Va continua) 

Proverbe latine despre sărăcie
•  Casele  prea  fastuoase  şi  procesele  aduc 
sărăcie. • Cea mai mare fericire este să ştii cum 
să trăieşti în sărăcie. • Sărăcia a dus pe om la 
înţelepciune.  •  Totdeauna  sărăcia  unora  le 
aduce  câştig  celor  bogaţi.  •  Trăieşte  într-o 
sărăcie  plină  de  demnitate.  •  Sărăcia  şi 
bătrâneţea  sunt  cele  mai  mari  necazuri  din 
viaţa omului. • Îndrăzneala pe care o dă sărăcia 
m-a  împins  să  fac  versuri. •  Călătorul  cu 
buzunarele goale va putea cânta în faţa hoţilor. 
• Mulţi o duc destul de greu acasă, dar nici o 
casă nu ar trebui să se ruşineze de sărăcie.  • 
Sărăcia te învaţă toate meşteşugurile. • Nu cine 
are puţin este sărac,  ci  acel  care doreşte mai 
mult decât  are.  (Din  Proverbe şi  cugetări  latine, 
Albatros, Bucureşti, 1976).

Cartea veche  
177. Mânia. Sorgintea i remedierea mânieiş

Un om mânios nu înc pea de tovar ii s i nici deă ăş ă  
cum. „M  duc pustnică ”, zise el, „ i nu m  va sup raş ă ă  
nimeni”. S-a i dus în o pustie, a c rei lini te nu oş ă ş  
tulbura nimic, decât curgerea vioaie a unui isvor, 
la  care  venia  pustnicul  cu  urciorul  dup  ap .ă ă  
Odat  voind  a  se  odihni  pu in,  a ez  în  caleă ţ ş ă  
urciorul cu ap . Cum, cum nu, urciorul se r sturn .ă ă ă  
Pustnicul  îl  umplu  din  nou,  urciorul  iar i  c zu.ăş ă  
Pustnicul î i sim ea acum finea. Iar când i a treiaş ţ ş  
oar  umplându-l se v rs , atunci î i pierdu cu totulă ă ă ş  
r bdaea i trânti urciorul la p mânt. ă ş ă
Dar zgomotul hârburilor îl desmetici i i-se p ru cş ă ă 
o voce din suflet îi vorbe te astfel : ş
„Vezi aici e ti singurel i tot mânios ai r mas, aiciş ş ă  
nu  este  alt  muritor  i  totu i  ai  cauz  de  a  teş ş ă  
mânia, deci în tine este sorgintea mâniei i nu înş  
al ii,  i  precum  vezi  este  i  într-un  pustnic.ţ ş ş  
Întoarce-te  dar  la  tovar ii  t i,  i  asupându- iă ăş ă ş ţ  
aceast  sorginte  începe i  îndreptareaă ţ ”.  Cartea 
vie ii, Sfânta Scriptur , ne arat  îndestul grozaveleţ ă ă  
rele ale mâniei i ne îndeamn  a ne feri de ea i aş ă ş  
o  p r si.  Ea  ne  zice  :  ă ă  „Un om mânios  stârneşte 
certuri, şi un înfuriat face multe păcate”. (Proverbe 
29  :  22)  „Mai  bine  să  locuieşti  într-un  colţ  pe  
acoperiş,decât  să  locuieşti  într-o  casă  mare  cu  o  
nevastă gâlcevitoare”. (Proverbe 25 : 24) 
„Nebunul piere ucis de mânia lui ...  ”.  (Iov 5 : 2) 
„Mâniaţi-vă,  şi  nu păcătuiţi.”  Să n-apună soarele  
peste mânia voastră”. (Efeseni 4 : 26) 
„Orice  amărăciune,  orice  iuţeală,  orice  mânie,  
orice strigare, orice clevetire şi orice fel de răutate  
să piară din mijlocul vostru”. (Efeseni 4 : 31)

Poezie
1. Lemne bune, lemne rele : toate ard odată,
doar cenuşa nu-i la fel
şi căldura dată.
2. Zile bune, zile rele:  toate trec cu seara,
numai cerul lor e-altfel
şi alta li-e comoara.
3. Vieţi curate, vieţi urâte: toate mor odată,
numai alta-i moartea lor
şi-alta-i a lor plată .
(Traian Dorz – Lemne)                               (Sursa : internet) 
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